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Urantia-säätiön johtokunta ja 
henkilöstö miettivät jatkuvasti 
uusia ja kekseliäitä tapoja, joilla 
edistää Urantia-kirjan ja sen 
opetusten levittämistehtävää 
maailmanlaajuisesti. Kysymys 
on enimmäkseen kirjan 
jakelusta. 
 
Kirjan levitystyötä koskevat 
haasteet ovat vaikeutuneet jo 
useita vuosia. Kirjamarkkinat 
ovat muuttumassa. Kilpailu 
kirjakauppojen hyllytilasta yltyy 
jatkuvasti. Vuosi sitten 
julkaistut kirjat pitää jo siirtää 
uusimpien nimikkeiden tieltä. 
Kuvitelkaapa, miten vaikeaa on 
pitää hyllyssä jo vuonna 1955 
julkaistu kirja. 
 
Pysyäkseen varteenotettavana 
vaikuttajana nykyisen kirja-alan 
piirissä Urantia-säätiön on 
käytettävä uusia keinoja 
täyttääkseen tehtävänsä ja 
noudattaakseen peruskirjansa 
päätavoitteita: ”Urantia‑kirjan 
tekstin koskemattomuuden 
päättymätön varjeleminen ja 
Urantia‑kirjan sisältämien 
periaatteiden, opetusten ja 
oppien levittäminen.” 
 
Yksi näistä keinoista on 
sellaisten laadukkaiden 
johdannaisteosten 
julkaiseminen, jotka 
edesauttavat säätiötä 

opetusten jakamisessa. Urantia-
säätiön periaatteena on kuitenkin 
olla tulkitsematta opetuksia. Ellei 
säätiö tulkitse opetuksia, niin miten 
se siis pitäytyy periaatteisiinsa ja 
noudattaa toimintanormejaan 
pysyttäytyen samalla 
varteenotettavana tekijänä 
johdannaisteoksia tuottamalla? 
 
Urantia-säätiölle on mieluista 
julkistaa Urantia Press – julkaisija, 
joka tuo saataville vain sellaisia 
teoksia, jotka tukevat Urantia-kirjan 
opetuksia. Urantia Pressin 
julkaisuissa esitetyt näkemykset ovat 
yksinomaan alkuperäisten 
kirjoittajiensa mielipiteitä. 
 
Urantia-säätiön tavoitteena on 
levittää opetuksia viisaasti ja 
samalla julkaisualan kannalta 
realistisesti. Urantia Press on meille 
tässä mielessä suureksi avuksi. 
 
Urantia Pressin ensimmäinen 
julkaisu on The Parables of Jesus – 
Complete Teachings from the 
Urantia Book (Jeesuksen vertaukset 
– Urantia-kirjasta poimitut täydelliset 
opetukset). Kysymyksessä on 
kauniisti kuvitettu kirja, joka sisältää 
Jeesuksen vertaukset, siten kuin ne 
Urantia-kirjassa esitetään. Mikä 
oivallinen keino tämä onkaan tuoda 
opetukset ihmisten saataville. 
 
Ennakkotilausten tekemisestä 
tiedotetaan elokuun lopulla. 



Judy Van Cleave, sihteeri, 
Urantia-säätiö 
Idaho, Yhdysvallat 
 
Taloustilanne 
 
Urantia-säätiön vuosikatsaus 
2015 julkaistiin kesäkuussa. Sen 
teemana oli hengellisen toivon 
levittäminen kaikkialle 
maailmaan. Toiveemme on, että 
uutiset säätiön saavutuksista ja 
projekteista innoittavat teitä 
antamaan oman panoksenne 
tähän työhön. 
 
Nyt kun maailman 
finanssimarkkinat osoittavat 
tavallistakin suurempaa 
epävakautta, vuodesta 2016 on 
tulossa rankka vuosi Urantia-
säätiölle. Tämän hetkisen 
tilanteen mukaan olemme 
merkittävästi jäljessä vuodelle 
2016 budjetoiduista kuluista ja 
vuonna 2015 toteutuneista 
lahjoitusmääristä. Vaikka 
teemme parhaamme 

voimassaoleviin 
tavaramerkkikäytäntöihin ja teki 
tarvittavat muutokset 
menettelytapoihinsa. 

pitääksemme menot 
budjetoituja pienempinä, teidän 
anteliaisuutenne on oleellisen 
tärkeää. Kaikenkokoiset 
lahjoitukset tulevat suureen 
tarpeeseen. 
 
Klikkaa, jos haluat lukea 
vuosikertomuksen. 
 
Painotyöt 
 
Ranskannoksen, puolannoksen 
ja portugalinnoksen myynti on 
sujunut odotettua vilkkaammin. 
Niinpä kesäkuussa painettiin 
portugalinkielisiä 
paperikansikirjoja, heinäkuussa 
painetaan ranskankielisiä 
kovakantisia ja elokuussa 
puolankielisiä kovakantisia. 
 
Kiinannos 
 
Kiinankielinen käännös on ollut 
tekeillä jo vuosia, mikä suo 
meille tilaisuuden 
harjaannuttaa 
kärsivällisyyttämme. Useimpien 
käännösten valmistuminen 
vaatii noin kymmenen vuotta. 
Ottaessamme kuitenkin 
huomioon englannista kiinaksi 
kääntämisessä kohdattavat 
vaikeudet, arvioimme 
kiinannoksen vaativan vielä 
lisäaikaa. 
 
Edesauttaakseen kiinankielistä 
käännöstä laajennettu 
johtokunta vietti huhtikuun 
kokouksen kuluessa monta 
tuntia kääntäjätiimin kanssa 
sitä kuunnellen ja suunnitelmia 
luoden. Tiimin jäsenet ovat 
Richard Zhu pääkääntäjänä, 
Vicki Jung editoijana, Neal 

Waldrop konsulttina ja Jay 
Peregrine IT-koordinaattorina. 
Kyseessä oli todellakin varsin 
tuloksekas viikonloppu. 
 
Virkailijoiden vaali 
 
Johtokunta äänesti 
seuraavasta Urantia-säätiön 
virkailijakokoonpanosta 
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi: 
Mo Siegel – presidentti, 
Marilynn Kulieke – 
varapresidentti, Georges 
Michelson-Dupont – 
kansainvälinen varapresidentti, 
Gard Jameson – varainhoitaja 
ja Judy Van Cleave – sihteeri. 
 
Johtokunnan liitännäisjäsenet 
 
Johtokunta nimitti Line St-
Pierren uudelleen; tämä on 
hänen viimeinen kautensa 
johtokunnan liitännäisjäsenenä. 
 
Johtokunta nimitti Claire 
Mylanuksen johtokunnan 
emeritusliitännäisjäseneksi ja 
pyysi häntä osallistumaan 
johtokunnan kokouksiin ja 
avustamaan Henk Mylanusta 
meneillään olevassa Euroopan 
kirjajakeluprojektissa. 
 
Kellarikerroksen remontti 
 
Johtokunta otti vastaan 
ehdollisen 20 000 dollarin 
lahjan, jonka turvin kellariin 
luodaan tila kirja-arkistolle ja 
historiallisille asiakirjoille sekä 
opintotila ja paikka Urantia-
kirjan opiskeluun. 
 
Tavaramerkkien uusiminen  
 
Johtokunta loi katsauksen 

Claire Mylanus 

Line St-Pierre 

http://www.urantia.org/sites/default/files/docs/annual_report_2015.pdf
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Prosessiin kuuluu tekstin 
analysointi huolellisesti sana 
sanalta, huolehtiminen siitä, että 
englanninkielisen tekstin 
merkitys eli se, mitä ilmoittajat 
tarkoittivat, heijastuu 
johdonmukaisesti 
portugalinnoksen tekstissä 
alkuperäistä portugalinkielistä 
käännöstä samalla kunnioittaen. 
 
Tämän revision parissa 
työskentelee erinomainen tiimi. 
Kaikki sen jäsenet ovat varsin 
hyvin perillä Urantia-kirjasta, ja 
he ovat tarjoutuneet 
palvelemaan ilmoitusta omalla 
osaamisellaan. 
 
Seuraava selvitys antaa teille 
käsityksen siitä, miten 
menettelemme: 
 
Minä, Susana, toimin revision 
koordinaattorina. Se tarkoittaa, 
että panen prosessin alulle 
lukemalla luvun ja tekemällä 
siihen välttämättömiksi ja 
asianmukaisiksi arvioimani 
korjaukset. 
 
Sen jälkeen toimitan luvun 
työtoverilleni Saulolle, joka asuu 
Reclifessä, Koillis-Brasiliassa. 
Saulo asui Yhdysvalloissa 21 
vuotta, joten hän hallitsee 
englannin kielen vallan 
mainiosti. Hän käy tekstin läpi ja 
lähettää minulle omat 
ehdotuksensa, jotka tavallisesti 
hyväksyn. 
 
Kun kyseiset korjaukset on 
tehty, teksti menee Helderille, 
joka on kotoisin Curitibasta, 
Brasilian etelästä. Hän on 
portugalin kielen ekspertti, ja 
koska hän työskentelee 
Paranán paikallishallinnon 
palveluksessa, hänellä on 
käytössään forum 
universitáriona tunnettu 
kielieksperttien tiimi. Myös hän 
tekee minulle varsin älykkäitä ja 
täsmällisiä ehdotuksia. 
 
Näiden lisäkorjausten jälkeen 
lähetän tekstin tukiryhmälle, jota 
johtaa Sabino São Paulosta. 
Ryhmän jäsenet lukevat 
portugalinkielisen tekstin ja 
tekevät ehdotuksia vertaamalla 
revisioita alkuperäiseen 
portugalinnokseen. 
 

Luen sitten koko luvun 
kertaalleen ja suoritan sovitut 
muutokset. Sitten kun kaikki 
196 lukua on revisioitu, luemme 
koko kirjan uudelleen 
varmistuaksemme siitä, että 
kaikki käsitteet ovat koko kirjan 
matkalta johdonmukaisia. 
 
Tiimimme jäsenet lausuivat 
seuraavaa: 

 
”Koko joukon 
vaikeuksiakin koettuamme 
olen silti aina kokenut työn 
erittäin miellyttäväksi, ja 
pidän revisiotiimin 
jäsenyyttäni kunnia-
asiana. Etenemisemme on 
ajoittain hidasta, mutta 
olen silti vakuuttunut siitä, 
että revisio valmistuu.” 
 
”Pysyn revisiotiimin 
jäsenenä projektin 
valmistumiseen saakka ja 
rukoilen taivaalliselta 
Isältämme rohkaisua ja 
suojelusta.” 
 
”Se auttaa muistamaan, 
että perimmäinen 
tarkoituksemme tämän 
tehtävän osalta on tuoda 
kunniaa Isällemme sekä 
veljellemme ja 
ystävällemme, Nebadonin 
Kristus-Mikaelille” 
– Saulo Fraga 
 
”Minun haasteenani tähän 
revisioon osallistumiselleni 
on sen huolellinen 
toteuttaminen ja muistan, 
että ’Jeesuksella ei ollut 
koskaan kiire’”. 
 
”Työ edellyttää lukemista 
ja taas lukemista, revision 
vertaamista olemassa 
olevaan 
portugalinkieliseen samoin 
kuin englanninkieliseen 
tekstiin. Suurimpana 
pulmana on sekä 
englannin että portugalin 
kielen sanojen semanttiset 
merkitykset. Se aiheuttaa 
jatkuvasti kysymyksiä sen 
suhteen, mitkä olisivat 
oikeita termejä välittämään 
alkuperäisen 
englanninkielisen tekstin 

Susana Hüttner Palaia, 
São Paulo, Brasilia 
 
Toimituksen huomautus: Luiz 
Carlos Dolabella Chagas, 
syntyperäinen brasilialainen, 
käänsi Susana Hüttner Palaian 
kanssa Urantia-kirjan 
portugaliksi vv. 1996—2006. Se 
painettiin 2007. Haluamme 
osoittaa heille tunnustusta 
heidän rohkeudestaan ja 
sinnikkyydestään, eritoten 
Luizille, sillä hän toimi 
pääkääntäjänä. Monien 
lukijoiden mielestä käännöksen 
tyyli on hienostunut, ja se on 
uskollinen alkutekstille. 
 
Käännös on kuitenkin ihmisten 
tekemä ja on aina avoin 
kohennuksille. Siksi Urantia-
säätiö muodosti kuusi vuotta 
sitten revisiotiimin. Johtokunta, 
liitännäisjäsenet ja henkilöstö 
ovat kiitollisia tämän tiimin 
ahkeruudesta, intohimosta ja 
palvelusta. 
 
Urantia-kirjan portugalinnoksen 
revisio alkoi 2012, ja sen 
arvellaan valmistuvan 2021 
mennessä, mikä tarkoittaa, että 
kyseessä on kymmenvuotinen 
rupeama. Työ on erittäin 
kiinnostavaa ja nautinnollista, 
mutta se vaatii suurta 
huolellisuutta, kärsivällisyyttä, 
tiimityötä ja antaumusta. 
 
Tämä hanke ei tarkoita kirjan 
uudelleen kääntämistä, me 
pikemminkin revisioimme ja 
korjaamme sitä tavoitteenamme 
tehdä siitä uskollisempi 
englanninkieliselle tekstille, 
mutta samalla säilyttää tekstin 
kauneus ja sen käsitettävyys 
portugalinkieliselle 
keskivertolukijalle. 
 

Sabino Souza Hüttner 

Saulo Fraga 

Helder Cherubin 



tarkoitukset. Näiden 
kahden kielen kontekstit 
eivät ole aina 
yhteneväisiä, joten 
käännös ei voi aina olla 
kirjaimellinen. Seikka 
vaatii jatkuvaa muiden 
ammattilaisten 
konsultointia, jotta 
mielipiteitä olisi riittävästi. 
Työ on minusta vaativaa 
mutta palkitsevaa.” 
– Helder Cherubin 
 
”Työskentely 
portugalinkielisen 
revisiotiimin kanssa saa 
minut miltei tuntemaan, 

että olisin saanut 
ylimääräisiä aisteja. 
Mieltemme välillä tuntuu 
ikään kuin hienovarainen 
resonanssi, kun olemme 
aktiivisesti mukana 
sukeltelemassa erilaisiin 
merkityksiin 
projisoituessamme 
potentiaalisten lukijoiden 
mieleen ja aistiessamme, 
miten sellaiset käsitteet 
olisi mahdollista saada 
selvemmin 
ymmärrettäviksi.” 
 

Saamme suurta 
henkilökohtaista 
tyydytystä 
palvellessamme 
ihmiskuntaa ja Jeesus-
Mikaelia, joka ei voi olla 
tietämätön lojaalista ja 
ehdottomasta 
antaumuksestamme. 
Näiden seikkojen 
tietäminen antaa meille 
erinomaisen tuntemuksen 
kestävästä 
kiitollisuudesta.” 
– Sabino Souza Hüttner 

Philip Calabrese, 
Kalifornia, Yhdysvallat 
 
Toimituksen huomautus: 
Klikkaa lukeaksesi 
tiedesymposiumin esitelmät. 
 
Olen tiedemies – matemaatikko 
– ja otan kirjaimellisesti Urantia-
kirjan kohdan: 
 
”Vaikkeivät kosmologiaan 
liittyvät toteamukset koskaan 
olekaan henkeytettyjä, tällaiset 
ilmoitukset ovat kuitenkin 
suunnattoman arvokkaita sikäli, 
että ne ainakin lyhytaikaisesti 
selventävät tietämystä: 
 

”1. Vähentämällä sekaannusta 
erheen arvovaltaisen 
eliminoinnin avulla. 
 
”2. Tunnettuja tai tunnetuiksi 
tulemaisillaan olevia tosiasioita 
ja havaintoja koordinoimalla. 
 
”3. Tuomalla uudelleen esille 
tärkeitä mutta kadonneita 
tietoja kaukaisen 
menneisyyden 
käänteentekevistä 
tapahtumista. 
 
”4. Toimittamalla saataville 
informaatiota, joka täyttää 
muulla tavoin kertyneessä 
tiedossa esiintyviä 
kohtalokkaita aukkoja. 
 
”5. Esittämällä kosmista 
tietoaineistoa tavalla, joka 
valaisee niiden ohessa 
esitettävään ilmoitukseen 
sisältyviä hengellisiä 
opetuksia.” [101:4.5—10] 
 
Ilmoittajat käyttävät 
epätäsmällistä terminologiaa 
halutessaan välttyä 
paljastamasta informaatiota, 
jolle ei ole valtuutusta, joka on 
ansaitsematonta tai kiellettyä 
tai jota he eivät muusta syystä 
paljasta. Mutta esittäessään 
täsmällisen väitteen he eivät 

tarjoile uudelleen 1900-luvun 
alkupuolen erheitä, vaan lukija 
voi odottaa saavansa lukea 
arvovaltaisia virheiden 
korjauksia, jotka hälventävät 
sekasortoa. 
 
Ilmoituksenantajain meille 
toimittaman kosmologian 
”suunnaton arvo” on 
nykytiedemiehille yhä 
enimmältään tuntematonta. 
Erheen arvovaltaista 
eliminointia on tuskin 
tunnistettu saati liitetty osaksi 
nykypäivän tiedettä. Tämä 
osoittaa vain sen, miten tuiki 
tärkeää on järjestää 
säännöllisiä sellaisten 
nykytieteilijöiden 
symposiumeja, jotka myös 
uskovat Urantia-kirjan olevan 
Urantialle annettu jumalallinen 
ilmoitus. 
 
Oma otsikkoni: Vapaa tahto 
kosmoksessa 
 
Vuonna 2013, kun Gard 
Jameson kutsui minut 
osallistumaan tieteelliseen 
symposiumiin, otin mielihyvällä 
kutsun vastaan. Se palautti 
mieleeni aikaisemmat 
tiedesymposiumit, joita ovat 
ensimmäinen, Nashvillessa 
1988 järjestetty symposium 

sekä II tiedesymposium, jonka 
järjesti Berkeley Elliot ja joka 
pidettiin Oklahoma Cityssä 
1991. 
 
Ensimmäinen valintani aiheeksi 
ja esitelmäksi vastauksena 
Gardin kutsuun oli ”Sellaisen 
olettamuksen tilastollinen testi, 
jonka mukaan Urantia-kirja olisi 
ihmisten laatima”. Kun 
symposiumin päivämäärä 
siirrettiin vuoteen 2016, 
julkaisin esitykseni Fellowship 
Heraldin numerossa 2013. 
Esitelmäni osoittaa, että 
Urantia-kirja sinänsä on todiste 
älyllisen suunnittelun 
esiintymisestä universumissa. 
 
Joten kun symposiumin 
ajankohdaksi oli varmistunut 
kesäkuu 2016, tarvitsin uuden 
esitelmän. Olosuhteet olivat jo 
pitkään viitanneet siihen 
suuntaan, että tutkielman 
aiheena olisi vapaa tahto 
kosmoksessa. 
 
Tervejärkisiä keskivertoihmisiä 
saattaa järkyttää sellainen, että 
jotkut oletetusti tieteellisesti 
loistavaälyiset henkilöt ovat 
vakavissaan sitä mieltä, että 
kaikkien elävien olentojen 
toimet saattavat kaikkineen 
määräytyä edeltävästä 

http://www.urantia.org/urantia-book/study#2016-science-symposium
http://www.urantia.org/urantia-book/study#2016-science-symposium
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kausaatiosta, ja sen takana on 
kyseisten olentojen aivoissa 
vallitsevat energiatilat. 
 
Mutta mieleeni juolahti, että 
yrittämättä kuvitella jotakin 
tapaa todistaa tieteellisesti 
vapaan tahdon olemassaoloa, 
voisi sen sijaan väittää, että 
aivan kuten tasogeometria 
alkaa todistamattomista 
olettamuksista (aksiomeista), 
vapaa tahtokin on 
itsestäänselvyys eikä vaadi 
mitään todistelua. Tutkiskelin 
vähän nettiä ja löysin kirjan 
vuodelta 2015; siihen on koottu 
35 tiedemiehen ja filosofin 
kirjoituksia aiheista, jotka 
liittyvät vapaaseen tahtoon. Se 
tarjosi minulle ajankohtaisen 
selvityksen vapaa tahto -
keskustelun kaikista puolista ja 
salli minun tuoda 
matemaattinen postulaatti‑ 
ideani oikeaan kontekstiinsa. 
 
Meitä oli pyydetty jättämään 
julkaistavaksi tarkoitettu 
tutkielmamme kuukautta ennen 
symposiumia, jotta kaikilla olisi 
tilaisuus lukea muutkin 
tutkielmat. Olimme näin ollen 
jossain määrin perillä siitä, mitä 
muut osallistujat sanoisivat. 
 

Kolme ikimuistoista päivää 
Urantia-säätiössä  
 
Kolmipäiväisen tapahtuman 
järjestelyt olivat erinomaiset, ja 
ne sujuivat kellon tarkkuudella, 
mistä kiitos kuuluu Joanne 
Strobelin logistisille ja 
taidokkaille toimille. Kunkin 
päivän tapahtumien kulku oli 
hyvin hallinnassa. Esitysten 
seuraaminen 45 minuutin 
kyselytunteineen ja 30 minuutin 
taukoineen tuntui erittäin 
sopivalta – ei liian tiukalta 
aikataululta. 
 
Taitava keittiömestari Jennifer 
Siegel valmisti makoisan 
aterian lähettämään meidät 
matkaan torstai-iltana. 
Päivällisen päätteeksi Ralph 
Zehr ällistytti meiltä 
kuvailemalla lukuisia 
nanokokoisia kemiallisessa 
prosessoinnissa käytettäviä 
laitteita, joita käyttävät jopa 
yksisoluiset eliöt ja sitä, miten 
epäuskottavaa on, että ne 
olisivat vahingossa 
ilmestyneitä, sattumaan 
perustuvia, älyttömyyden 
”aikaansaannoksia”. 
 
Perjantaiaamuna kello 9 oli 
Marjorie Rayn vuoro 
hämmästyttää meitä 
selvityksellään siitä, miten 

kaksi lumihiutaletta voi tuskin 
olla samanlaista. Koska 
lumikide koostuu erittäin 
monesta vesiatomista, niin että 
erimuotoisten kiteiden joukkoon 
on sirottautunut muutama 
raskas vety- tai raskas 
happiatomi, mahdollisuudet 
kahden täysin samanlaisen 
lumikiteen olemassaololle ovat 
itse asiassa olemattomat. Ehkä 
jopa dramaattisemmin kuin 
numerojen 1, 2, 3 – – 
laskeminen tämä tosiseikka 
osoittaa infiniittisyyden 
olemassaolon kosmoksessa. 
 
Seuraavaksi oli Nigel Nunnin 
vuoro viedä meidät Paratiisin 
ensiasteisten ja toisasteisten 
vahvuudenorganisoijien 
transsendentaaliselle tasolle. 
Ne muokkaavat avaruuden 
täyttävästä Kvalifioimattomasta 
Absoluutista ilmaantuvan 
alkuvahvuuden Paratiisia 
kiertäväksi vahvuusenergiaksi 
ja toisekseen sfäärin 
muotoisiksi ultimatoneiksi, 
joiden ytimenä on Paratiisi. 
Nigel yhdisti Einsteinin yleisen 
suhteellisuuden 
kaareutuvuusideat segregatan 
kaareutuvuuteen ultimataksi. 
 
Herkullisen lounaan jälkeen 
Marta Elders passitti meidät 
lopulliselle rajalle; se on 

havaittavissa olevan 
universumin sofistikoiduimpia 
entieettejä: mieli-aivot. Se on 
koko paikallisuniversumin 
ainoa yksimuotoisuus, ja hän 
muistutti, että koko ruumiin 
läpikäyvä hermojärjestelmä on 
aivojen osa. Satamiljoonaa 
neuronia kykenevät 
lähettämään impulsseja 
itsenäisesti. Mahdollisuuksien 
määrä on luku, jossa numeron 
10 jälkeen seuraa nollia paljon 
yli 25 miljoonaa. Ja tämä 
koskee vain yhden impulssin 
aikajaksoa! Saimme tietää, että 
sydämen ympärillä on 
aivosoluja, että aivokuoren 
etulohko on moraalin kannalta 
olennainen ja että käpylisäke 
on suhteessa hengellisyyteen. 
 
Sitten vuoroon tuli Bruce 
Johnson kohentamaan 
ajatteluamme 
mielenauttajahenkien 
toiminnasta. Nämä henget 
ohjaavat eliökuntaa lähtien 
niistä intuitioista, jotka saavat 
alkeellisimman elämänmuodon 
etenemään edistyneempää 
eläinkuntaa hoivaavan neuvon 
vastuulle ja lopulta palvonnasta 
ja viisaudesta huolehtivan ja 
vain ihmisolennoille osoitetun 
kuudennen ja seitsemännen 
mielenauttajahengen vastuulle. 
Kysymys siitä, minä hetkenä 

Back Row: Dick Reim, David Neufer, Phil Calabrese, Gard Jameson 
 

Front Row: Nigel Nunn, Bruce Johson, Marta Elders, Ralph Zehr, Marjorie Ray, Neal Kendall  



Paratiisin-Isämme suo 
persoonallisuuden hengellisen 
struktuurin ihmisolennolle, jäi 
avoimeksi. 
 
Uusi kysymys- ja 
kommentointituokio edelsi 
juoma- ja alkupalatarjoilua ja 
erinomaista päivällistä. Nyt 
olimme jo tottumassa tiettyyn 
aikaan tarjottaviin välipaloihin 
ja maukkaisiin aterioihin, jotka 
tarjottiin ajattelumme ja 
tunteidemme energisoimiseksi. 
Keskustelut jatkuivat 
myöhäiseen iltaan saakka. 
 
Aamiaispata oli keittiön 
pöydällä jo kello kahdeksan, 
täyden kahvikannun kyljessä. 
Silloin oli aika Dick Reimin 
ällistyttää meidät löydöllään, 
jossa on kysymys uusista 
rakenteista raskaampien 
atomien monimutkaisissa 
elektronienergiakuorissa. Hän 
käsitteli pitkään atomin ytimeen 
sisältyviä protoneja ja 
neutroneja ja ehdotti, että 
sielläkin on energiatasoja ja 
kiertoratoja. ”Keskusprotonin” 
käsite tuli esille. Dick 
huomautti, että nykytieteen 
tunnistamilla yli sataprotonisilla 
alkuaineilla ei koskaan ole 
elektroneja enempää kuin sata, 
joten ne eivät todellisuudessa 
ole täysiä atomeja: näiden 
”atomien” puoliintumisaika on 
sekunteja tai minuutteja. 
 
Vuoroon tuli sitten Neal 
Kendall, jonka 178-sivuinen 
tutkielma ”Onko luonnossa 
suunnitelmaa?” on 
enemmänkin kirja. Sen 
täyttävät esimerkit ja 
viittaukset; ne liittyvät sellaisiin 
elämän tosiasioihin, jotka ovat 
mahdottomia, ellei suunnittelua 
ole olemassa. Jopa 
yksisoluisilla, neuronittomilla 

kasveilla ja eläimillä on älyä. 
Ihmisten tavoin ne osaavat 
ravita itsensä, puolustautua ja 
jatkaa sukua. Vaikka 
tietokoneet kykenevät 
tekemään monia tehtäviä 
paremmin kuin ihmiset, 
kykymme vastata 
turvallisuuskysymyksiin, jotka 
vaativat meitä toistamaan 
jokusia numeroita, jotka ovat 
turmeltuneita tai jollakin tavoin 
sekoittuneita, saa koneet 
näyttämään yhä tyhmyreiltä. Se 
on lohdullista. 
 
Nautittiin taas kerran makoisa 
lounas, ja sitten olikin minun 
esiintymisvuoroni. Se ei 
niinkään ollut kosmoksessa 
esiintyvän vapaan tahdon 
olemassaolon puolustus kuin 
se oli kosmoksessa esiintyvän 
vapaan tahdon oletetun 
olemassaolon 
johdannaisilmiöiden käsittelyä. 
Todistelut alkavat aina 
olettamuksista: Oletetaan tätä 
ja tätä ja tätä. Siitä seuraa, että 
tuon ja tuon ja tuonkin täytyy 
olla totta. Sellainen on 
päättelyn kaava. 
Jonkinasteisen vapaan tahdon 
olemassaolo on ilmeistä, 
itsestään selvää, ja se on 
aksiomaattista jokaisen 
persoonan kokemuksessa. 
Osoitin, että vain materialistit 
pyrkivät saamaan itsensä ja 
kaikki muut vakuuttumaan 
täysimääräisestä 
determinismistä kosmoksessa, 
sillä minkäänlainen vapaa tahto 
ei sovellu heidän filosofiaansa. 
Yksi osoitus vapaasta tahdosta 
on ”tahdonvoiman” 
olemassaolo; se on mielen 
kyky päästä johonkin 
liitännäiseen 
energiavaltakuntaan ja muuttaa 
fyysisen aineen kulku siitä, mitä 
se olisi, ellei mieli olisi ryhtynyt 
toimintaan. 

 
Kysymysten ja iltapäivätauon 
jälkeen Gard Jameson keskitti 
huomiomme aiheeseen 
”Kosmogeneettinen periaate”, 
jonka innoitteena toimi Thomas 
Berryn ja Brian Swimmen 
ehdotelma ”The Cosmogenetic 
Principle” (Kosmogeneettinen 
periaate) heidän kirjassaan The 
Universe Story 
(Universumikertomus). Tämä 
periaate viittaa rakenteisiin 
itseorganisoituvina 
keskinäissuhteissa olevien 
olevaisten järjestelminä, ei 
pelkästään aineellisina 
partikkeleina, jotka reagoivat 
alkuvahvuuksiin. Mehiläis- ja 
muurahaisyhteisöillä sekä 
lintuparvilla on kaiken ylle 
kaartuva mieli. Kosmoksessa 
on alapuolelta spontaanisti 
tapahtuvan aineen 
keräytymisen lisäksi jotakin 
enemmän. 
 
Viiniä, alkupaloja ja päivällistä 
nautittuamme oli aika nauttia 
myös varta vasten järjestetystä 
iltaviihteestä, jota esitti 
mestaripianisti ja laulaja Bob 
Solone. Bob on tehnyt tätä yli 
50 vuotta kaikkialla 
maailmassa, ja se kyllä näkyi. 
Hän lauloi ja soitti elektronista 
koskettimistoa ja teki sen 
tilanteen vaatiessa 
näennäisesti taustaorkesterin 
kanssa. Kun laulu toisensa 
perään laulautui ja soittautui 
taidolla, Dick Reim ihmetteli 

ihmettelemästä päästyään: ”En 
mitenkään tiennyt, että olet 
näin hyvä!” Menimme kaikki 
nukkumaan Beatles-säveliä 
hyräillen. 
 
Sunnuntaiaamun maukkaan 
aamiaisen jälkeen tekniikan 
mestari Gaétan Charland, joka 
hoiteli symposiumin 
striimauksen (ja kykeni aina 
nopeasti ratkaisemaan jokaisen 
teknisen ongelman), onnistui 
saamaan yhteyden George 
Parkiin ja saamaan hänet 
säätiön jättiläisruudulle 
esittämään tutkielmansa 
aiheesta ”Jumalallisen 
kaitselmuksen todentuminen 
on vastuussa universumin 
evoluutiosta”. Georgen 
huomion keskipisteessä oli 
ilmoitettu tosiasia siitä, että 
kokonaisuniversumi on litteä, 
mikä on vastoin 
alkuräjähdysteoriaa, se kun 
antaa ymmärtää, että 
universumi on yhtenäinen ja 
laajeneva. Hän selvitti, että 
todiste tästä 
transsendentaalisesti alkunsa 
saaneesta litteydestä on 
nykytieteen saatavilla, mutta se 
jätetään huomiotta. Väärän, 
mutta hyväksytyn teorian 
hylkääminen vaatii aina aikaa, 
kunnes vanhat, kunnioitetut 
teorian kannattajat nukkuvat 
pois, ja nuoremmat tiedemiehet 
vihdoin saavat rahoitusta ja 
tulevat hyväksytyiksi. Silloin 
voimme taas kerran lukea: Jennifer Siegel 

Bob Solone 



”Yhteen aikaan 
tiedemiehet luulivat – –”. 
 
Viimeisenä Dave Hunter 
esitteli ehdokkaan 
yhdeksi salaperäiseksi 
energiatyypiksi, josta 
Urantia-kirja kertoo, 
etteivät tiedemiehemme 
ole sitä vielä löytäneet. 
Dave käsitteli ilmiötä, 
jonka tri Randell L. Mills 
on osoittanut todeksi ja 
joka käyttää sulaa 
hopeaa katalyyttinä ja 
vesihöyryä 
polttoaineena. Kun 
mukaan tuodaan virta, 
muodostuu plasmaa, 
joka emitoi ultravioletteja- 
– äärimmäisen 
ultravioletteja säteitä– 
sekä röntgensäteitä. Ne 
puolestaan muuntuvat 
virraksi. Kysymykseksi 
jää, suhteutuvatko 

Urantia-kirjan luvussa 42 
mainitut löytämistään 
odottavat, atomien ytimessä 
olevat voimat ja 
energiamuodot tri Millsin 
osoittamiin kiisteltyihin 
ilmiöihin. 
 
Lounas tarjottiin tämän 
viimeisen esitelmän jälkeen, ja 
jäljelle jääneet symposiumin 
osanottajat eivät olleet vielä 
ihan valmiita jäähyväisiin. Viisi 
meistä, nimittäin Dick, David, 
Nigel ja Gaétan Charland, 
päätti lähteä iltapäiväkävelylle. 
Katsella mahtavaa 
järvenselkänäkymää ja 
väekkäitä sunnuntai-
iltapäivästä nauttivia 
ihmisjoukkoja nurmikoiden, 
puiden ja muistomerkkien 
keskellä oli mainio keino 
päivän venyttämiseen. Mutta 
lopulta oli tosiaankin lähdön 
hetki. Tunsimme kaikki, että Gaétan Charland 

Joanne Strobel, Urantia-säätiö, 
Illinois, Yhdysvallat 
 
Yli 300 vuotta sitten, vuonna 
1691, pieni espanjalaisten 
tutkimusmatkailijoiden 
retkikunta matkallaan 
Meksikosta pohjoiseen eteni n. 
250 kilometriä nykyisen 
Teksasin alueelle. Kesäkuun 
13. päivänä he pysähtyivät 
leiriytyäkseen koahuilteka-

intiaanien kylän lähettyville joen 
rannalle. Pienen retkikunnan 
fransiskaanikappalainen ehdotti 
paikan nimeksi San Antoniota, 
sillä he olivat saapuneet 
paikalle pyhän Antoniuksen 
juhlapäivänä. Antonius on 
hukassa olevien esineiden ja 
ihmisten löytämisen 
suojeluspyhimys. 
 
Kesäkuun 9. päivänä 2016 
lukuisa joukko Urantia-kirjan 
lukijoita kokoontui tähän 
samaiseen kaupunkiin lähes 
sen perustamisen 
vuosipäivänä. Aiheena oli 
”Jeesus – mestariopettaja”, 
kokouspaikka oli varsin 
sattuvasti Trinity University 
(Kolminaisuusyliopisto). 
Konferenssin 
yhteissponsoreina toimivat 
Yhdysvaltain Urantia-yhdistys, 
Lone Star Urantia Association 
(Teksasin yhdistys) ja Urantia 
Book Fellowship. 
Lisärahoitusta saatiin Urantia-
säätiöltä ja Truthbookilta. Se oli 
sanan kaikissa merkityksissä 
teksasilaistyylinen konferenssi. 
Paikallisten järjestäjien eli 

puheenjohtaja Katarina 
Glavan-Heisen ja 
vapaaehtoiskaartin valtavat 
ponnistukset huipentuivat 
verrattomaksi 
vieraanvaraisuudeksi, 
erinomaisesti järjestetyiksi 
täysistunnoiksi ja työpajoiksi 
sekä tervetuliaisfiestaksi, jotka 
toivat esille legendaarisen tex-
mex-ruoanlaiton, samoin kuin 
teki lahjakas aloittelevien 
mariachi-muusikoiden yhtye ja 
Mo Siegelin alkuun potkaisema 
täysistunto. 
 
David Linthicum vahti 
korokkeella yhdessä Katarinan 
kanssa tapaamisen päivittäistä 
sujumista. Inspiroivien 
täysistuntojen puhujia olivat 
Carrie Preston, Jeffrey Wattles 
ja David Kulieke. Kunakin 
aamuna ja iltapäivänä meillä oli 
tilaisuus valita samanaikaisten 
työpajojen välillä, ja jos olisin 
voinut olla kahdessa paikassa 
yhtä aikaa, olisin ollut. 
 
Perjantaiaamun työpajojen 
vetäjinä toimivat Marvin 
Gawryn, Stuart Kerr, Mark 

Kurtz, James Woodward ja Jeff 
Wattles. Lounaan jälkeisissä 
istunnoissa meistä huolehtivat 
Gaétan Charland, Elaine 
McLellan, Lucy Norwood, 
Paula Thomson ja Angie 
Thurston. Perjantai-iltapäivän 
ohjelmaan kuuluivat ryhmät, 
joita johtivat Miranda 
Clendening, David Fabe, 
Sharon Lanier, Derek Samaras 
ja Tom Vasile. Luettelosta 
puuttuvat kokopäiväiset 
syvällisiin opintoihin 
keskittyneet opintoryhmät, joita 
vetivät Katharina Becker, 
Marilynn Kulieke ja Barbara 
Newsom. 
 
Lauantai oli taas täysi päivä. 
Ohjelmassa oli aamuistunnot, 
joiden puhujina esiintyivät 
William Rux, Angie Thurston ja 
Chuck Thurston sekä avustajat 
Katharina Becker, Doreen 
Heyne, Carolyn Prentice, Line 
St-Pierre, Barbara Newsom, 
Nick Stefero ja Clint Stucky. 
Lounaan jälkeen 
valittavanamme oli työpajojen 
uusintoja tai sukkulabussi, joka 
kulki jatkuvasti Trinityn ja San 

viikonlopun mitta oli 
rikastuttanut suuresti 
mieltämme, ruumistamme, 
henkeämme ja henkilökohtaisia 
suhteitamme, minkä kaiken me 
jokainen epäilemättä 
muistamme ikuisesti. 



Konferenssikuvia, kuvannut Line St-Pierre 





Antonion maineikkaan 
kävelyreitin väliä. Monet meistä 
nautiskelivat veneretkistä ja 
Alamon kävelykierroksista. 
 
Lauantai-illan viihde-esitykset 
olivat sanoin kuvaamattomia. 
Cristina Seaborn ja Bob Solone 
kerta kaikkiaan ylittivät itsensä 
soittaessaan yhdessä viulua ja 
pianoa. Illan taivaanrantaa 
ihaillessamme heidän 
huimaavan 
yhteisesiintymisensä taika 
lumosi meidät ja vei mukanaan. 
 
Ilman Urantia-kauppatavaraa 
konferenssi ei olisi ollut oikea 
konferenssi ja kesäinen 
opintotilaisuus, eikä 
CosmicCreations meitä 

pettänyt. Rick Lyon ja hänen 
partnerinsa Susan 
Grzeskowiak asettivat 
Chapman Centerin aulaan 
esille vaikuttavan valikoiman 
lähes tulkoon kaikkea, mitä 
ajatella saattoi. Myyntipiste 
toimi myös tilapäisenä 
kokoontumis- ja 
tapaamispaikkana. 
 
Palasin Chicagoon uudistunein 
arvostuksen tuntein Jeesuksen 
tässä maailmassa osoittamaa 
elämän- ja työtapaa kohtaan. 
Tunnen nöyryyttä ja tunnen 
tulleeni siunatuksi pelkästä 
vapaaehtoisten määrästä kuin 
myös siitä suunnittelun 
valtavuudesta, jonka 

antaumukselliset 
henkilöt useista 
kukoistavista 
organisaatioista 
olivat kuluneen 
vuoden aikana 
hankkeelle 
omistaneet. Olemme 
toden totta Totuuden 
Hengen yhdistämä 
rakastava perhe, ja 
me kaikki olemme 
Jeesuksen – 
mestariopettajamme 
– lapsia, veljiä ja 
sisaria. 



Esperanza Tovar (sihteeri), 
Miguel Pinzón 
(hallintokoordinaattori), Wilson 
León (rahastonhoitaja), 
Marlene Tovar 
(varapuheenjohtaja) ja Andrés 
Ramírez (puheenjohtaja) 
 
Bogotan kansainväliset 
kirjamessut (FILBO) kerää 
paikalle kirja-alan 
näytteilleasettajia 
maailmanlaajuisesti, mutta 
etupäässä Latinalaisesta 
Amerikasta. Tapahtuma 
järjestetään vuosittain 
Conferias-Centro de 
Convencionesissa Kolumbian 
Bogotassa. Ensimmäiset 
Bogotan kirjamessut pidettiin 
10.10.1936. Nykyinen 
kirjamessujen sarja aloitettiin 
uudelleen 1988, ja se on 
oivallinen kirjallisten ja 
kulttuuritapahtumien esittely. 
 
Vuoden 2016 messuille oli 
leimallista monimuotoisuus, ja 
se pidettiin 19.4.—2.5. Yli 
150 000 nimikettä oli saatavilla 
23 näyttelysalissa. Läsnä oli 
300 parhaiten tunnettua 
kotimaista ja ulkomaista 
kirjailijaa. Tapahtumia oli 
kaikkiaan 1240, ja ne edustivat 
21 maata. Ne houkuttelivat 
puoleensa yli 500 000 kävijää. 
 
Bogotan Urantia-yhdistys on 
ollut mukana messuilla monina 
viime vuosina, mutta vasta 
vuodesta 2014 lähtien yhdistys 
alkoi osallistua omalla 
osastollaan. Tämä hanke on 
merkinnyt sekä rahallista että 
henkilöresurssien investointia 
sekä ajallisesti että palveluna. 
 
Vapaaehtoisosallistujien määrä 
kasvaa sitä mukaa kuin 
tietoisuus El libro de Urantiasta 
laajenee. Tätä projektia ei olisi 
voitu toteuttaa ilman yli 40 
henkilön tukea ja palvelua. He 
palvelivat välittöminä 
vapaaehtoisina 
näyttelyosastolla ja välillisinä 
partnereina tarjoamassa 

tukeaan monilla muilla tavoin. 
Bogotan Urantia-yhdistys 
esittää vapaaehtoisille suuret 
kiitokset heidän työstään ja 
palveluksistaan. 
 
Olemme kiitollisia niin ikään 
Urantia-säätiölle sen 
lahjoitettua 150 kovakantista 
kirjaa messuja varten. Niistä 
102 myytiin 
näyttelyosastollamme, ja tuotto 
käytettiin osaston kulujen 
osittaiseen kattamiseen. 
 
Osastollamme vierailleille 
jaettiin yli 16 000 esitettä. 
Esitteissä julkaistiin Urantia-
yhdistyksen yhteystiedot, 
verkkosivut ja luettelo kirjoista 
ja muista Urantia-kirjaa 
käsittelevistä julkaisuista. 
 
Vapaaehtoiset puhuivat yli 
kahdentuhannen vieraan 
kanssa El libro de Urantiasta ja 
selvittivät näille kirjan sisältöä 
sovittaen sanansa kunkin 
henkilön kiinnostuksen 
mukaan. Monet heistä olivat jo 
kuulleetkin kirjasta. Joillakin 
jopa oli kirja tai he ovat 

opintoryhmässä ja ovat 
kiinnostuneita saamaan lisää 
informaatiota. 
 
Nimet, puhelinnumerot ja 
sähköpostiosoitteet kerättiin 
305 henkilöltä, jotka ovat 
kiinnostuneita hankkimaan 
kirjan, vastaanottamaan 
yhdistyksen tiedotteita tai 
osallistumaan tapahtumiin, 
luentoihin tai tuleviin 
konferensseihin. 
 
Messujen aikana järjestettiin 
kolme Urantia-kirjaan 
tutustuttamisluentoa ja työpaja 
otsikosta ”Urantian 
syntyhistoria”. Työpajaan 
osallistui yli 30 henkilöä. 
 
Näyttelyosastomme sijainti oli 
kävijämäärästä päätellen 
erinomainen. Monet kävijät 
olivat nuoria. Osasto oli 
houkutteleva. Sen kalusteena 
oli tiski, kirjojen esittelyteline, 
vieraita varten kaksi pöytää 
tuoleineen, tietokone 
muistiinpanoja varten sekä 
datapuhelin 
luottokorttimaksuihin. Seiniä 

koristivat suurikokoiset julisteet 
kirjasta, Jeesuksesta ja 
kokonaisuniversumista. 
 
Saimme monin tavoin suurta 
henkilökohtaista tyydytystä 
toiminnastamme: uusien 
lukijoiden tapaamisesta, 
yhteyksien solmimisesta kirjaa 
jo pitkään lukeneisiin – eritoten 
itsenäisiin Urantia-kirjan 
lukijoihin – ja ennen kaikkea 
siitä, että voi auttaa monia 
ihmisiä löytämään Urantia-
ilmoituksen. Meitä miellyttää 
myös se, että tämä projekti 
raivaa tietä ja luo esimerkin 
muualla maailmassa toimiville 
lukijoille, joita se saattaa 
rohkaista kokeilemaan 
samantapaisia 
palveluprojekteja. 



Kuvat Bogotan-yhdistyksen ottamia 



Rick Lyon, 
Indiana, Yhdysvallat 
 
Keväällä 2015 panin alulle 
uudenlaisen 
suhdetoimintamuodon ja 
bisneshankkeen palvelemaan 
Urantia-kirjan lukijakuntaa. 
CosmicCreations on 
verkkokauppa. Se erikoistuu 
Urantia-aiheisiin esineisiin, 
joita koristaa samankeskisten 
ympyröiden muodostama 
tunnus, jonka esittämiseen on 
saatu lupa. CosmicCreations ei 
liity mihinkään lukijajärjestöön, 
mutta se on omistautunut 
palvelemaan ja tukemaan 
kaikkia viidennen 
käänteentekevän ilmoituksen 
lukijoita kaikkialla maailmassa. 
 
Tämän verkkokaupan tarkoitus 
on kolminainen. Ensiksi, 
tuomalla esille samankeskiset 
ympyrät sinulla on tilaisuus 
houkutella uteliaita kysymään: 
”Mikä on Urantia?” tai ”mitä 
ympyrät tarkoittavat?” Tämä 
ehkä avaa ovet sinun jakaa 
Urantia-kirjan opetuksia 
jollekulle. 
 

Toisekseen, voit löytää 
samanhenkisiä henkilöitä 
ympäriltäsi, joita et ehkä ole 
tavannut aiemmin. Olette 
kenties kulkeneet toistenne 
ohitsekin tajuamatta koskaan, 
että olette sukulaissieluja. Kun 
hän näkee t-paitasi, lakkisi tai 
kaulakorusi, joita somistavat 
samankeskiset ympyrät, hän 
tunnista sinut heti ”lukijaksi”. 
Tämä saattaa johtaa 
ystävyyssuhteisiin ja 
mahdollisesti opintoryhmän 
perustamiseen alueellesi. 

 
Kolmanneksi, joka kerta kun 
käytät Urantia-kahvimukiasi, 
matkalaukkutägiäsi 
lentokentällä tai avainketjuasi 
ajaessasi töihin, saat 
muistutuksen siitä, että olet 
osa planeetan tämän hetken 
tärkeintä projektia. Sinua 
muistutetaan päivittäin, että 
(julkaisuvaltuutuksen sanoin) 
”olet mukana uskonnon uuden 
aikakauden syntymässä tässä 
maailmassa”. 
 
CosmicCreations on otettu 
hyvin vastaan, ja eBayn ja 
Facebookin verkkosivuille on 
postattu monia myönteisiä 
kommentteja. Taiteilija ja 
tuotteiden suunnittelija Susan 
Grzeskowiak ja minä olemme 
mielissämme voidessamme 
raportoida, että olemme 
solmimassa suhteita moniin 
meille entuudestaan 
tuntemattomiin lukijoihin; jotkut 
heistä eivät ole koskaan 
ottaneet yhteyttä muihin 

lukijoihin tai osallistuneet 
tapahtumiin. 
 
CosmicCreationsin edustaja on 
ollut paikalla lukuisissa 
Urantia-kirjan lukijoiden 
kokoontumisissa, kuten 
lukijatapahtumassa 
Alabamassa, Urantia-
konferenssissa Kanadassa, 
Fellowhipin Orvonton Societyn 
järjestämässä alueellisessa 
konferenssissa 
Indianapolisissa sekä 
Yhdysvaltain Urantia-
yhdistyksen, the Urantia Book 
Fellowshipin ja Urantia-säätiön 
yhteiskonferenssissa San 
Antoniossa kesäkuussa 2016. 
Olemme läsnä myös tulevissa 
konferensseissa ja toivomme 
sinun pistäytyvän 
näyttelyosastollamme. 
 
Sillä välin voit käväistä 
myymälässämme 
www.CosmicCreations.biz – 
Tuotteemme ovat saatavilla 
myös eBayn kautta. 

Rick Lyon ja Susan Grzeskowiak 

Olemme mielissämme voidessamme 
raportoida, että olemme solmimassa 
suhteita moniin meille entuudestaan 

tuntemattomiin lukijoihin. 



David Neufer, 
Pennsylvania, Yhdysvallat 
 
Ennen kuin löysin Urantia-
kirjan, se ei merkinnyt minulle 
yhtään mitään, aivan kuin se ei 
nytkään merkitse mitään 
useimmille ihmisille 
planeetallamme. Ennen 
Urantia-kirjaa harrastin koko 
paljon lukemista löytääkseni 
parhaan selityksen 
todellisuudelle. Ensimmäinen 

jumalakäsitykseni on peräisin 
katoliselta kirkolta. Kirkko 
opetti minulle Jumalan 
reaalisuuden. Olisin hukassa, 
ellei taustallani olisi Jumalaan 
uskova perhe. 
 
En koskaan epäillyt Jeesuksen 
olemassaoloa, mutta hänen 
olemustaan oli vaikea erottaa 
niiden ikivanhoihin kirjoituksiin 
siroteltujen tiedonmurusten 
seasta, joita aikojen saatossa 
oli hajautunut sinne tänne. 
Tarinat hänen elämästään 
antoivat kuitenkin minulle 
hyvän tunteen. Kirkon rituaalit 
eivät minua suuresti 
houkuttaneet, ei myöskään 
hänen kuolemansa 
korostaminen. Vaikken 
katolisuutta ihan kyennytkään 
omaksumaan, huono alku se ei 

kuitenkaan ollut. Alku olisi 
voinut olla huonompikin. 
Halusin silti kiihkeästi tietää 
totuuden siitä, kuka olen, miksi 
olen täällä ja minne olen 
menossa. Olin tyhjän päällä. 
Oli ryhdyttävä etsiskelemään. 
 
Jotkin filosofiat etoivat minua. 
Toiset taas vetivät puoleensa. 
P. D. Ouspenskyn, Hermann 
Hessen, Ram Dassin ja 
Buckminster Fullerin kirjat 
houkuttelivat jonkin verran. 
Buckminister on edelleenkin 
henkilökohtainen sankarini – 
hänellä on ihanaa ajattelua, 
hän on Jumalaa tunteva 
kuolevainen. 
 
Kokeilin astrologiaa ja 
biorytmiikkaa. Hauskaa, mutta 
ei juurikaan tarttuvaa. Opin I 
Chingiä valloittavine 
huomioineen. Ruusuristiläisyys 
ja eckankar julkaisivat 
muutamia vetoavia mainoksia 
tieteellisissä aikakauslehdissä, 
mutta lapsi kun olin, minulla ei 
todellakaan ollut rahaa päästä 

kovinkaan pitkälle niiden 
kanssa. 
 
Julistin kerran jopa 
suunnittelevani liittymistä hare 
krishoihin. Ennen liittymistäni 
mieleni kuitenkin muuttui. Sain 
silti nähdä vilaukselta, 
millaiselta olisin näyttänyt 
heidän hiusleikkauksessaan, 
liityin nimittäin laivastoon, ja 
pääni ajeltiin kaljuksi. 
 
Radistikurssilla San Diegossa 
päättyi tietämättömyyteni 
Urantia-kirjasta. Lainasin kirjan 
tukikohdan kirjastosta, ja se on 
siitä alkaen kulkenut mukanani. 
(Ei kuitenkaan tuo 
nimenomainen kirja, sillä 
palautin sen pitkin hampain.) 
 

Aluksi poukkoilin kirjaa sinne 
tänne. Ensimmäiset minua 
puhutelleet luvut käsittelivät 
Aatamia ja Eevaa. Raamattuun 
kirjattu versio herätti valtavasti 
kysymyksiä, mutta tässä oli 
laajennettu versio esitettynä 
järjellisenä selvityksenä. En 
ymmärtänyt terminologiasta 
kaikkea, mutta kuva oli 
hahmottumassa, ja halusin 
lukea lisää. 
 
Olin todellakin kypsä 
ilmoitukselle. Ensin olin 
kyselevällä mielellä ja käytin 
sisäänrakennettua 
totuustunnistintani, jahtasin 
epäjohdonmukaisuuksia, 
jollaisia löysin samantapaisista 
teoksista. Vähän pidemmälle 
tutkailtuani päädyin siihen 
oivallukseen, ettei mitään 
samantapaisia teoksia ole. Ei 
ainoatakaan! 
 
Urantia-kirja on perin juurin 
enemmän kuin pelkkä kirja. Se 
on kosmista sivistystä. Tämä 
ilmoitus paljasti kaiken, minkä 
halusin tietää todellisuudesta – 
enemmän kuin arvasin 
kysyäkään universumien 
universumin olevaisten ja 
olentojen luonteesta. Se on 
ilmoitus, jossa ne, jotka 
tietävät, mistä he puhuvat, 
sanovat kaihtelematta, mitä he 
eivät tiedä. Se, mitä he 
sanovat ja miten he sen 
sanovat, houkuttelee minut 
tavan takaa taas heidän 
pakeilleen. 
 
Kun olin uusi lukija, ajatteluni 
oli aiempien uskomusten ja 
uusien Urantia-ajatusten 
sekasotku. Ripustauduin 
joksikin aikaa 
jälleensyntymäkäsitykseen, 

mihin oli syynä muuan 
lukemani kirja ja se, että näin 
toisinaan unia historiallisista 
tapahtumista. Mutta tämä 
käsitys samoin kuin muutamat 
muut haihtuvat pian. Näyttää 
siltä, että ilmoituksen puutarha 
voi karkottaa erheellisten 
uskomusten rikkaruohot. 
 
Neljäkymmentä vuotta 
myöhemmin Urantia-ilmoitus 
on edelleenkin valistava ja 
vastustamaton. Se tarjoaa aina 
jotakin opittavaa tai jo opittuun 
lisättävää. Avatessani kirjan tai 
lukiessani sitä ruudulta tai 
painaessani ”play”-painiketta ja 
kuunnellessani astun 
ystävälliseen ja tuttuun 
kouluun. Tunnen oloni 
turvalliseksi sen sisältämän 
totuuden keskellä. Muuan 
ystävä kysyi minulta, uskonko 
Urantia-kirjaan. Sanoin: 
”Uskon.” En ole löytänyt 
parempaa tapaa ajatella; se 
antaa ajattelulleni rakennetta. 
Se tuntuu oikealta. 
 
En pysty näkemään sellaista 
aikaa, etten opiskelisi Urantia-
kirjaa. Jonakin päivänä 
siirrymme eteenpäin 
seuraavien maailmojen 
kouluihin. Meidät Urantia-kirjan 
lukijat saatetaan kerätä yhteen 
ilmoitusmielisinä 
agondontereina. Oppiminen 
luullakseni jatkuu, mutta ei 
niinkään kirjoista. Tulemme 
saamaan selville, mitä 
morontian mota on, ja 
harjoittamaan uusia 
opiskelumenetelmiä. 
Siirrämme oppimamme tietoa 
sitten muille, jälkeemme 
saapuneille. 
 
Kiitän niitä, jotka tekivät tämän 
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totuuden lähteen, josta nyt 
riemuitsemme. Iäti tulevat 
Urantia-luvut olemaan 
henkilökohtaista merkitystä 
omaava ilmoitus. 
 
Siksi ajaksi kun vielä olemme 
täällä, annan tässä 
opiskeluvihjeen. Ilmoittajat 
jakavat tavan takaa 
käsiteltävään aiheeseen 
liittyvää informaatiota 
lukuisissa muissa luvuissa ja 
jaksoissa, joskus jaksoissa, 
joista sitä ei tulisi mieleenkään 
etsiä. Laadukkaan hakukoneen 
käyttäminen saattaa olla ainoa 
keino oppia tietyt aiheet. 
Kokeilepa Troy Bishopin 

ilmoitusta varten soveltamaa 
hakua Urantia Book Search. 
Tämän opintosivuston 
konstruktio on ihanteellinen 
käsitteiden oppimiseen; se 
toimii sekä sana- että 
lausehaulla. Tulokset näkee 
lukujen järjestyksessä. Jotta 
konteksti olisi hyvä, ne 
näytetään kokonaisina 
tekstikappaleina. Klikatessasi 
viitettä näet koko luvun 
etsimästäsi lauseesta 
eteenpäin, jotta konteksti olisi 
entistäkin parempi. Ja tuo 
kaikki tapahtuu hakutuloksia 
kadottamatta; ne listautuvat 
sivupalkkiin. Tee itsellesi 
palvelus, opi hakumenetelmät 

ja tarkista, sopiiko tämä 
opiskelutapa sinulle. 
 
Lopuksi vielä: Olen laatinut 
taulukkoja ja luetteloita Urantia-
kirjassa esitetystä 
informaatiosta. Löydät ne 
netistä osoitteesta Master 
Universe Almanac. 
 
Antoisia hetkiä 
ilmoitusopintojen parissa, ja 
anna arvo rakkauden teoillesi.  

Maailmankaikkeutta ei ole vedetty kellon tavoin käymään vain 
tietyksi ajaksi ja sitten lopettamaan käyntinsä, vaan kaikki 

uudistuu jatkuvasti. Lakkaamatta Isä vuodattaa energiaa, valoa ja 
elämää. [4:1.6] 

http://www.urantiabook.org/ubsearch/ubsearch.html
http://masteruniverse.org/
http://masteruniverse.org/
http://www.urantia.org/get-involved

